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Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna 36, 31-586 Kraków, 

zarejestrowaną w KRS pod numerem KRS 0000554199, posiadającą  nr REGON: 361350832, NIP: 

6751516925 w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail.  

O jakie treści marketingowe chodzi? Przez treści marketingowe rozumiemy przede wszystkim 

informowanie Cię o wszelkiego rodzaju nowościach sprzętowych, promocjach, nowych wpisach na 

naszym blogu, czy filmach na naszym kanale YouTube. 

Co przetwarzamy i w jakim celu? Przetwarzamy wyłącznie Twój adres e-mail oraz imię i robimy to na 

podstawie Twojej zgody. 

Czy powierzamy komuś Twoje dane osobowe? TAK, ale tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym na 

rzecz naszej firmy usługi hostingu, zarządzania, administrowania i utrzymania strony internetowej oraz 

współpracującym z  nami podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa w sprzedaży.  

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do Państwa trzeciego? TAK, ponieważ do komunikowania się 

z Tobą korzystamy z uznanego na rynku, amerykańskiego rozwiązania MailChimp, którego serwery 

zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W związku z powyższym Procesorem 

Twoich danych jest również The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Czy to powód do 

zmartwień? NIE, ponieważ my i MailChimp rozumiemy jak ważne dla Ciebie są Twoje dane i by zadbać 

o ich bezpieczeństwo zawarliśmy z MailChimp umowę gwarantującą bezpieczeństwo Twoich danych 

oraz zgodność ich przetwarzania z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Rozporządzenie to w skrócie zwane jest RODO lub GDPR od General Data Protection Regulation).  

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu 

odwołania Twojej zgody na ich przetwarzanie, a więc tak długo jak będziesz tego chciał! 

Czy masz wpływ na swoje dane w trakcie ich przetwarzania? Oczywiście, że TAK. W dowolnym 

momencie masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych oraz prawo do przeniesienia Twoich danych. 

Czy i jak możesz odwołać swoją zgodę? Oczywiście, że TAK. To bardzo proste. Wystarczy, że w 

dowolnym momencie wyślesz nam swoje oświadczenie o odwołaniu zgody w formie wiadomości e-

mail na adres marketing@geotronics.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy lub klikniesz w 

stosowny link znajdujący się w stopce każdej przesłanej przez nas wiadomości e-mail. 

Jak możesz chronić się przed niewłaściwym wykorzystaniem Twoich danych? Wystarczy, że zgłosisz 

nam swoje uwagi lub problem a wyjaśnimy dokładnie wszystkie aspekty sprawy. Pamiętaj także, że 

masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Czy musisz podawać swoje dane i z jakim to wiąże się konsekwencjami? Nie, Twoja zgoda jest 

dobrowolna. Prosimy Cię o nią, bo chcielibyśmy pozostać z Tobą w kontakcie. Obiecujemy dołożyć 

wszelkich starań, aby otrzymywane od nas treści były dla Ciebie wartościowe. 

Czy jesteś profilowany na podstawieni swoich danych? NIE, jak wspominaliśmy już wyżej 

przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu utrzymania z Tobą kontaktu poprzez przesyłanie treści 



marketingowych a zatem Twoje dane nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

 


